
Høringsuttalelse fra private barnehager i Horten kommune 

På side 4 i høringsutkastet kan vi lese at det pr.15.12.09. gikk 270 175 barn i barnehage, 
og av disse gikk 145 046 barn i kommunale barnehager og 125 129 i private barnehager. 
Det betyr at pr. i dag får ca. halvparten av alle landets barnehagebarn mindre penger 
fordi de går i privat barnehage.  
Er dette rettferdig? 
 
Vi kan også lese at det totalt er ca. 6 700 barnehager og av disse er ca. 45% eid av 
kommunen og ca. 54% eid av private. Det betyr slik vi ser det at vi som driver private 
barnehager burde ”bæres på gullstol”, men slik er det det dessverre ikke i vår kommune. 
Til tross for at vi bidrar med sårt tiltrengte barnehageplasser , så behandles vi ikke 
deretter. Det er årlig en kamp om å få det rette tilskuddet, diskusjoner om hvor mye 
eiere skal kunne ta ut i lønn os.v. Det er slitsomt ikke å vite før i juni hvordan økonomien 
blir inneværende år og det er nå engang penger vi lever av.  
Er dette riktig? 
 
Vi kan dessverre ikke se at regjeringens forslag til ny finansiering vil gjøre ting enklere 
for oss. Horten kommune skal være under statlig styring i tre år, barnehager og skoler 
stenges p.g.a. mange års dårlige vedlikehold, stillinger fjernes etc. Og vi er ikke alene – i 
hele Norge er det mange kommuner som sliter. Allikevel mener regjeringen at det vil 
være det beste for barnehagene at vi rammefinansieres. Det beste for hvem? Når vi 
ser på hva som har skjedd med skolene etter at de ble flyttet over til kommunen, så ser 
vi ingen grunn til å være optimistiske på egne vegne. 
 
Vi er kan hende negative og skeptiske, men dette handler om fremtiden vår og ansvaret 
vi har for både barn og ansatte. Tross alt så vet vi hva vi har, og det vi tror vi får 
skremmer oss!! 
 
Utover dette gir vi vår tilslutning til synspunktene til PBL og håper vi blir hørt!! 
 
Hilsen 
Barnas Barnehage, Lillås Gård, Huskestua Barnehage, Skånetoppen Barnehage, 
Trimveien Barnehage, Hakkebakkeskogen og Baggerød barnehage, Veslebjørn 
familiebarnehage, Kinaputten familiebarnehage, Babyhagen familiebarnehage og Granly 
familiebarnehage. 
 


